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Kedves Olvasó! Kedves Nagybajomiak! 
Az elmúlt évtizedek legcsendesebb, de feszültségekkel teli 
évét, 2020 történéseit foglalja össze a sok év után újra megje-
lenő Bajomi Krónika karácsonyi kiadása. Nagy öröm számom-
ra, és remélem, még sokak számára, hogy újra kézzel fogható 
kiadásban jelenik meg ez a 2004-es alapítású helyi lap. Ezzel 
szeretnénk kedveskedni karácsony előtt a nagybajomiaknak. 
Igyekeztünk a tényeken alapuló hírek mellett olyan témákat is 
felsorakoztatni, amelyek gondolatébresztők és lélekemelők. 
Köszönetemet szeretném kifejezni minden nagybajominak  
az idei évben tanúsított türelméért és fegyelmezettségéért, 
amivel az életünkben adódott új helyzetet fogadták. 
Köszönöm a különböző intézményekben dolgozóknak - ki-
emelve az egészségügy és a szociális szféra dolgozóit - azt az 
alázatos munkát, amellyel a rendkívüli helyzetet kezelték!

A jelenlegi helyzet mindannyiunk életében nehézségeket 
okoz. Mindenki várja a végét különösen az ünnepek közeled-
tével. Ahogy a nyugdíjasok köszöntőjében is írtam, kívánom 
mindenkinek, ami a legfontosabb, hogy karácsonykor mind 
átölelhessük szeretteinket! Remélem, hogy jövőre az egyre 
enyhülő szigorítások után, megújult lendülettel vághatunk 
neki terveink megvalósításának! 

Munkatársaim és a város vezetése nevében kívánok minden-
kinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben  
gazdag, boldog új esztendőt!
 
 
 Tisztelettel: 
 Pirka Mátyás
 polgármester   



A koronavírus- 
járványról

A kormány a 478/2020.(XI.3.) rendeletével újra  
vészhelyzetet hirdetett a koronavírus magyarországi 

második hullámának leküzdésére. A járvány  
elhatalmasodását tapasztalva aggasztó, hogy a meghitt 
és családias karácsony helyett vészterhes ünnepeknek 

nézünk elébe. A tesztelések során magas  
százalékban talált esetszám azt mutatja,  

hogy a járvány elszabadult.

DR. ANTAL LÁSZLÓ
oktató háziorvos, megyei szakfelügyelő főorvos

A kórokozó
2019. ősz végén Vuhanban kialakult 
tüdőgyulladás-járvány hátterében egy 
új vírust azonosítottak, amely a korona-
vírusok családjába tartozik, elnevezé-
se: „súlyos akut légúti tünetegyüttest 
okozó koronavírus 2” – angol betűszó 
rövidítéssel SARS-Co2 – vírusnak ne-
vezték el, a köznyelvben „kovid”-ként 
becézik. A vírus lipid (zsíroldékony) bu-
rokkal rendelkező érdekes, királyi koro-
nára emlékeztető megjelenést mutató 
RNS vírus. Embert és számos állatfajt 
képes megbetegíteni, nagy mértékben 
képes gyors változásra (mutálódik), 
legújabban nyércekben mutatták ki. Ez 
a mutáns veszélyesebb az emberre. A 
koronavírus fertőzések okozta megbe-
tegedések változó súlyosságúak lehet-
nek a hétköznapi náthától a súlyosabb 
légúti megbetegedésig (légzési elégte-
lenség) a védekezőrendszer állapotától 
és a korcsoporttól függően. A „hagyo-

mányos” vírusfertőzések (rhino-influ-
enza, RVS-vírusok stb.) tünetei átfe-
dést mutatnak az új típusú fertőzéssel: 
hirtelen kezdődő láz, száraz köhögés, 
gyengeség (és még sok tünet). 

Tünetek
A hirtelen kezdődő szaglásvesztés, 
ízérzés hiánya vagy az ízérzés zavara  
jelentkezik, akkor szinte biztos a  
koronavírus-fertőzés. Ezért klinikai 
kritérium az, ha kettő a fenti tünetek-
ből jelentkezik, tesztelni kell. Az újab-
ban bevezetett úgynevezett „antigén” 
teszt a vírust közepes vagy magas 
mennyiségben ürítő páciensek lég-
úti mintáiban a vírus fehérjét mutatja 
ki. Előnye, hogy gyors eredményt ad,  
15 percen belül kiolvasható. Hátránya 
a viszonylag alacsony eredményessége 
(specifitása), amely gyártótól függően 

50-90%. Egy másik eljárás az antigén 
teszt: ujjbegyből vett vércseppmintá-
ból lehet kiolvasni a képződött friss zaj-
lású (IgM) és a már kialakult ellenanyag 
szintet (IgG). A két eljárás együtt al-
kalmazva nagyon hatékony. A jelenleg 
alkalmazott módszer: ha az antigén 
gyorsteszt negatív, és gyanú van a fer-
tőződésre, akkor a másik orrjáratból 
PCR-tesztet kell levenni. Ez angol betű-
szót takar, és lényege az, hogy a vírus 
örökítő anyagát (RNS) enzimes eljárás-
sal sokszorozzák és azt detektálják. Az 
eljárás laboratóriumi feltételeket igé-
nyel, ezért drága és viszonylag lassú.
A járvány terjedésének lassítására a 
szakemberek (és a politikusok) különfé-
le elméleteket és gyakorlati alkalmazá-
sokat dolgoztak ki, amelyeket az eltelt 
9 hónapban elemeztek, kritizáltak (pl.  
a svéd modell).
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Megelőzés 
A megelőzés szempontjából most még fontosabb teendők és 
ajánlások a következők:
• Szabályosan, az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése 

kötelező lett nemcsak zárt terekben, hanem városok for-
galmas helyein is. A sebészeti maszkot 4 óránként, a tex- 
tilből készültet napi használat után fertőtlenítőszeres ázta-
tás (pl. Domestos) után mosni kell!

• Az ajánlott szociális védőtávolság 1,5 méter, de inkább  
2 méter legyen!

• Gyakran mossanak kezet, és használjanak alkoholos  
fertőtlenítőszert (külsőleg!)!

• Ne tartózkodjanak zsúfolt helyeken, főként rosszul szellő-
zött zárt terekben, hiszen már nem tudjuk, ki a fertőzött. 
Az ünnepi bevásárlások során erre különösen figyelni kell!

• Aki a fertőzés bármilyen tünetét észleli magán, NE menjen 
közösségbe!

• Ha megoldható, NE használjanak tömegközlekedési eszközt!
• Légúti fertőzés esetén hívja fel telefonon háziorvosát, aki 

kikérdezi a fertőződés körülményeiről, ha szükséges intéz-
kedik a teszteléséről, vagy „távgyógyítással” a problémát 
megpróbálja megoldani. A „távgyógyítás” (telemedicina) 
járványhelyzetben elfogadott és ajánlott ellátási forma.

• Mozgásszervi panaszok, állapotok többnyire telefonos 
konzultációval és e-recepttel is orvosolhatók.

• A sürgős beavatkozások, annak ítélt vizsgálatok (labor),  
főként az onkológiai teendők nem tűrnek halasztást!

• Légúti panaszokkal gyermeket NE vigyenek rendelőbe, a 
gyermekorvossal telefonon konzultáljanak! A kisgyermek 
az arra fogékony, legyengült immunrendszerű, beteg- 
ségekkel küzdő nagyszülőre vírus- és baktérium bombát 
jelent!

• Ha a légúti tünetek elhatalmasodnak, a nehézlégzés érzése 
felerősödik, hívjanak mentőt!

• Az immunrendszer erősítésére szedjen B-, C-, valamint 
D-vitaminokat és cinket, szelént (konzultáljon háziorvosá-
val, gyógyszerészével)!

Magyarországon a lakosság szűrő tesztelése egyelőre (lap-
zártánkig: 2020.11.27.) nem lehetséges, kivéve a szervezett 
formákat: pedagógusok, egészségügyi és szociális dolgo-
zók. A gyermekek tesztelése nagyon háttérbe szorult, holott  
ismert tény, hogy a vírusterjesztésben nagy szerepük van. 

A „karantén”-t évszázadok óta alkalmazzák a fertőzött  
személyek elkülönítésére. Eredeti jelentésében a karantén 
egy olyan hely, ahol egy jól körülhatárolt, őrzött helyen, a  
fertőzött személyeket, állatokat és árukat egészségi álla-
potuktól függetlenül mozgásuk/hozzáférésük korlátozása  
céljából a helyi hatóságok elkülönítik, azért hogy a fertőző be-
tegségek vagy kártevők továbbterjedését megakadályozzák.   
A járvány terjedésének egyik motorja a felelőtlenség. Az 
ANTSZ járványügyi hatósága nem győzi a sok új esetet  
elbírálni, a kontaktkutatással is késésben van, ezért kellene a  
háziorvos által szóban elrendelt karantént mindnyájunk érde-
kében szigorúan komolyan venni.

Kezelés, terápia
• Otthoni kezelés akkor lehetséges, ha a betegség tünetei 

uralhatók, nincs légzési elégtelenség, nem szükséges az 
oxigénterápia.

• Gyógyszereket háziorvosi egyeztetéssel lehet alkalmazni, 
így az antibiotikumokat is, ugyanis a vírusokra ezek nem 
hatnak, DE 2-3 nap eltelte után a szövődmények kivédé-
sére előnyösnek találták (makrolidok). A mostanában fel-
kapott féreghajtók alkalmazása vitatott. Ismert viszont, 
hogy az immunrendszert erősítik (pl. levamisol). Az ott-
hon alkalmazott szteroid (gyulladáscsökkentő gyógyszer) 
nem javasolható, csak intézeti körülmények között. Száraz  
köhögésre ambroxol, az éjszakai nyugalom megőrzésére 
köhögéscsillapitó (Sinecod) javasolt.

• Kórházi kezelés akkor szükséges, ha légzési nehezítettség, 
elégtelenség alakul ki (ARDS-szindróma), ekkor lélegezte-
tés, altatás, intenzív kezelés és ápolás szükséges.

• Az átvészelt betegség ellenanyag termeléssel jár, védett-
ség alakul ki, amely tartósságára becslések vannak: 3-6 
hónap. Ezt az ellenanyagot vérplazmakészítmény formájá-
ban használják a gyógyításban.

• A betegség biztos megelőzésére és a járvány megfékezé-
sére a védőoltás a megoldás. A lakosság 60%-os átoltott-
ságára lesz szükség. Több szakértő csak tavaszra ígéri a 
több forrásból beszerzett – jelenleg tesztelt – védőoltások 
alkalmazását.

A védőoltásig tartsuk, tartassuk be a szabályokat, 

vigyázzunk egymásra! Köszönöm együttműködésüket, 

megértésüket és egyben kívánok a házi- és gyermekorvosi, 

fogorvosi szolgálatok nevében is boldog, békés karácsonyt 

és eredményes, egészséges új esztendőt!
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Az idei évben lehetőségeinkhez képest  
kiemelt figyelmet fordítottunk az  

úthálózatunk karbantartására, javítására.  
A lakosság részéről érkezett bejelentéseket,  

megkereséseket igyekeztünk  
figyelembe venni. 

Útépítés 
A Zrínyi utca útburkolata a katolikus templom felől indulva 
560 m hosszan felújításra került. A fejlesztést a Magyar Falu 
Program pályázati támogatásából valósítottuk meg.  

Megtörtént a Jákói útról a Táncsics utca felé vezető, évek óta 
használaton kívüli térképes földút helyreállítása. A felújításra 
a Mező utcán és a Táncsics utcán keresztül zajló tehergép-
járműforgalom megszüntetése érdekében volt szükség. A 

Település- 
üzemeltetés 

2020-ban 

probléma megoldása a lakók, az utat használó vállalkozók és  
az önkormányzat közös érdeke volt. A vállalkozók a kivitele-
zésben is segítséget nyújtottak. A településüzemeltetés mun-
katársai, a közmunkaprogram dolgozói mellett Kiss József, 
Pintér Gábor és Pintér Krisztián agrárvállalkozók, valamint 
Hőgye Gábor vállalkozó is részt vettek a kivitelezésben. Ösz-
szesen 225 m mészköves szórt alapú út készült 5 m szélesen, 
kétoldali vízelvezetéssel, a Malom-árokra egy 80 cm-es átmé-
rőjű áteresz épült 10 m hosszan. 

A kollégiumhoz bevezető út felújítása, javítása, a vízelveze-
téssel megtörtént, valamint felújításra került a művelődési 
ház mögötti szervízút is. 

A Gábor Áron utca keleti végén sárrázót alakítottunk ki.  
Ennek érdekében Nagybajom polgármestere kereste fel a 
földutat használó gazdálkodókat, akik a télen összefogás-
sal állítják helyre az aszfaltozott úttesthez csatlakozó sáros  
földútszakaszt.

Kátyúzás 
Az önkormányzati utakban keletkezett kátyúkat a Mező, 
a Gábor Áron, a Kunmajor és a Zrínyi utcákban javítottuk.  
A „fürdői” bekötőút útleszakadás miatti helyreállítása is meg-
történt. Ezen az útszakaszon további javítási munkák szüksé-
gesek, amelyeket a jövő évre tervezünk.  



Padkajavítás 
Padkajavítást a település több utcájában végeztünk: Kunma-
jorban, a Zrínyi, a Rózsa, a Templom, a Kossuth, a Mező és a 
Sugár utcákban. 

Árkok rendbetétele
A Gyergyai utcában az utca teljes hosszában befejezésre  
került az árok kialakítása. A Vásártér utca egy szakaszán az 
árok szintezése a nyári árvíz miatti forgalomelterelés miatt 
elhalasztásra került. 

Járdafejlesztés és térkőgyártási 
tervek  
A nyár folyamán a Vásártér utca páros oldalán felújítottuk a 
járda egy szakaszát, amelyet jövőre folytatni szeretnénk. A 
településüzemeltetés dolgozói a katolikus templom előtt né-
hány méteren végeztek még idén javítást. 
Mivel a településen több járdaszakasz is felújításra szorul, 
ezért is szeretnénk térkőgyártásba kezdeni, amelyhez remé-
nyeink szerint támogatást kapunk.

Egyéb munkálatok 
Ebben az évben az általános iskola bejárati sétányánál talál- 
ható székely kapu felújításánál az alapozás és áthelyezés 
munkálatait végezték munkatársaink. 
A halastónál az horgászegyesület által megrendelt fila- 
góriát készítették el, valamint a tóhoz bevezető út javítását  
végezték el. 
Felújításra került a Kossuth utcai buszváró, a halastói kilátó, 
valamint megtörtént a sétányon a padok festése is. 
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Megkezdődik a régi bölcsőde 
lebontása  
Az önkormányzat megkötötte a kivitelezői szerződést a köz-
beszerzési eljárás során kiválasztott GÁÉV-2008 Kft-vel. A 
munkaterület átadását követően hamarosan megkezdődik 
a régi bölcsőde épületének elbontása, hogy a helyén egy új, 
háromcsoportos bölcsőde épüljön 2021-ben. Az építés során 

megváltozik az óvoda és némileg az orvosi rendelő megkö-
zelíthetősége, amelyről tájékoztatni fogjuk a lakosságot. A 
fejlesztést a Területfejlesztési Operatív Program keretéből  
elnyert 350 millió forintos EU-s és állami támogatásból való-
sítja meg az önkormányzat.  

Végéhez közeledik az ipari park 
beruházás 
A kutasi úton fekvő 8 hektáros ipari park kialakítása a végé-
hez közeledik. A területen gazdasági célú telkeket értékesít 
az önkormányzat. A terület lehetőséget biztosít vállalkozások 
telephelyének kialakításához. Teljes közmű, inkubátorház és 
műhelycsarnok áll a betelepülők rendelkezésére. Összesen 
11 db 0,5 hektáros parcella került kialakításra, amelyek igény 
szerint akár összevonhatók. A létesítmény átadása a jövő év 
elején várható. 

Országgyűlési képviselői  
látogatás 

Móring József Attila országgyűlési képviselő Pirka 
Mátyás polgármester meghívására látogatott el 

Nagybajomba szeptember folyamán. A képviselő úr 
intézmények, civil szervezetek és vállalkozások  

képviselőivel találkozott. A nagybajomi  
fejlesztésekről, tervekről folytak egyeztetések.  

Az óvoda tetőszerkezetének felújítása is szóba került. 
Az azóta benyújtott pályázatunk  

támogatásban részesült. 



Pályázati hírek 
Az önkormányzat 2020-ban elnyert pályázatait ismertet-
jük felsorolásunkban:
• Az iskola konyhájának felújítása: 106 M Ft. 
• Az óvoda tetőszerkezetének cseréje: 49 M Ft. 
• A Zrínyi utca részleges felújítása: 25 M Ft. 
• Az illegális hulladéklerakók felszámolása: 4 M Ft. 
• Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat: 2 M Ft .
• „Zöld” osztály: 1 M Ft.

Az általános iskolát üzemeltető Kaposvári Tankerületi 
Központ 50 M Ft támogatást nyert az iskola tornater- 
mének felújítására. A fejlesztés legfontosabb része, hogy 
új padlóburkolatot alakítsanak ki, valamint megújuljanak 
az öltözők és a vizesblokkok. 

Folyamatban lévő pályázataink:
• Ipari park kialakítása,  
• Új bölcsőde építése, 
• Nagybajom Térségi Foglalkoztatási Paktum, 
• Szárnyaló közösségek, 
• Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, 
• Nagybajom város új honlapjának kialakítása. 

Ismét meghosszabbítja 
a kormány a lejárt okmányok 
érvényességét 
A november 4. után lejáró igazolványok a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 60 napig még érvényesek maradnak. 
A szabályozás kizárólag a magyar hatóság által kiállított,  
Magyarország területén hatályos okmányokra terjed ki.  
A lejárt okmányok csak hazánk területén maradnak használ-
hatók, azokat külföldön nem fogadják el.
A rendelet ugyanakkor nem vonatkozik a 2020. július és 2020. 
november 4. között lejárt okmányokra, így azokat meg kell 
hosszabbíttatni. 

A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében november 
11-től az okmányirodában kizárólag előzetes időpontfogla-
lást követően lehet ügyeket intézni. A kormányablakba törté-
nő időpontfoglalásra online az idopontfoglalo.kh.gov.hu vagy 
a magyarország.hu oldalon, illetve az 1818-as ingyenesen  
hívható telefonszámon van lehetőség. 

Új gazdasági vezető a hivatalban 
Októbertől Nagybajom Város Önkormányzatának gazdasági 
vezetését Kiss-Kuti Alexandra közgazdász vette át. Alexandra 
a Magyar Államkincstárnál dolgozott korábban, Kaposmérő-
ben él családjával. Az új munkatársat jövő év március végéig 
segíti munkájában a nyugdíjba vonuló, a gazdasági vezetést 
több mint 20 éve ellátó Pozder Veronika. 
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A Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Központ a pandémia második hullámát megelőzően felké-
szült a magas számú személyes és telefonos ügyfélfogadás-
ra. Kérjük ügyfeleinket, hogy csak nagyon indokolt esetben  
keressék személyesen munkatársainkat! Hétfőtől csütör-
tökig 9 órától 12 óráig tartunk ügyfélfogadást, így ezen 
időszakban a 82/556-908-as telefonszámon tudunk segít-
ségükre lenni. 
Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes segítségnyúj-
tás, kérjük, hogy kizárólag szájat és orrot eltakaró maszkban 
látogassák intézményünket! Továbbá kérjük a bejárati ajtók 
mellett elhelyezett fertőtlenítő folyadékok használatát! A 
várakozási idő alatt egyszerre két fő tartózkodhat a folyosón, 
megfelelő távolságtartás mellett. Minden ügyfél fogadá-
sa előtt fertőtlenítjük a helyiségeket, ezért a várakozási idő 
megnövekedhet. 
A szociális étkezés, valamint az idősek nappali ellátása  
továbbra is zavartalanul biztosított. 
Nagybajom Város Önkormányzata és az alapszolgáltatási 

központ a kialakult helyzetben is azon dolgozik, hogy szín-
vonalasan tudja szolgáltatásit biztosítani, ezért november  
hónapban új tanyagondnoki autó beszerzésére került sor.
Novemberben egy alkalommal közvetített adományt intéz-
ményünk a Nagybajomban és a Pálmajorban élő családok 
számára házhozszállítással a Magyar Élelmiszerbak Egyesület 
jóvoltából. 
Köszönjük ügyfeleink türelmét és együttműködését a  
kialakult helyzet ideje alatt, amivel nagyban segítették 
munkánkat! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Az Alapszolgáltatási Központ tájékoztatója

Átutalással is fizethető  
az étkezési térítési díj 
Az étkezési térítési díjak befizetését 2021-ben már online  
(átutalással, netbankon keresztül) is intézhetik, ugyanis janu-
ártól Nagybajom Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a 
térítési díjak átutalással történő, érintésmentes befizetésére.

Mit kell tennie annak, aki átutalással szeretne fizetni? 
Amennyiben a térítési díjakat a továbbiakban átutalással  
szeretnék rendezni, abban az esetben egy formanyomtat-
ványt szükséges kitölteni. 
A nyomtatvány elérhető Nagybajom város honlapján a  
letölthető dokumentumok között, továbbá kérhetik e-mail-
ben a takacs.zoltan@nagybajom.hu e-mail címen és/vagy a 
82/556-950/106-os mellék telefonszámon, hogy elektroni-
kus formában küldjék meg Önnek. Ezeken kívül személyesen  
ügyfélfogadási időben is kitölthetik az önkormányzati  
hivatalban (Fő u. 40.). 
A térítési díjról szóló számlát a megadott adatok alap-
ján e-mailben küldjük ki. A kiküldött számlán szereplő  
számlaszámra kérjük a térítési díjak utalását (Nagybajom  
Város Önkormányzata 11743143-15397672). Az átutalás  
közleményében a gyermek nevét és a kiküldött számla  
sorszámát szükséges feltüntetni. 

Amennyiben további kérdésük vagy kérésük lenne az elektro-
nikus számlázással vagy az utalásokkal kapcsolatban, kérjük, 
keressék Takács Zoltánt, a Nagybajomi Közös Önkormányzati 
Hivatal pénzügyi ügyintézőjét. 

GYÖRGY-DÁVID NIKOLETTA
intézményvezető
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2020  
a Mesevár 

szemével…

Mit is mondhatnék erről az évről!? Igazából sok-sok mindent, 
vagy talán csak egy dolgot: 2020 a VÍRUS éve! Ennek ellenére 
én most mégis egy kicsit MÁSKÉNT közelíteném meg a  
mögöttünk álló esztendőt. Változást hozott az életünkbe, 
azonban tudjuk, hogy minden változás, változtatást kíván. 
Mi, felnőttek, itt az óvodában mindent megtettünk, amit 
a jogszabályok, előírások, rendeletek megkívántak tőlünk. 
Akár rendkívüli nyitvatartást alkalmaztunk, akár fogadtuk a 
gyerekeket, értük, nekik tettük, amit tennünk kellett. 
Nagyon sok mindent tanultunk, sok mindenben változtunk. 
Azt szokták mondani, mindenből lehet tanulni. Íme, mi  
ezeket tanultuk meg: 
A minket körülvevő világban az ember nagyon-nagyon  
parányi, aki ugyan sok esetben mindenfajta tudományos vagy  
tapasztalati ismeretet, eljárást, folyamatot képes meg- 
tanulni, kitalálni, mégis egy valamit nem tud: egy számára  
ismeretlen VALAMIN felülkerekedni és legyőzni azt. 
Legyőzni saját magunkat kellett és kell még a mai napig is. 
Legyőzni félelmeinket, kétségeinket, gondolatainkat. Talpon 
maradni egy olyan helyzetben, felelősséget vállalni akkor, 
amikor igazán nekünk is támogatásra volna szükségünk. 
Megtanultunk felülkerekedni mindezeken, nap mint nap 
szembenézni váratlan helyzetekkel és alkalmazkodni a  
folyamatos változáshoz. 
Pozitív mintát közvetíteni a gyermekeknek, szülőknek és  
családjainknak arról, hogy elfogadjuk azokat a nálunk maga-
sabb erőket, amelyek meghatározzák mindennapjainkat, és 
mindezt átadni, megtanítani a ránk bízott gyerekeknek. 
A mögöttünk álló hónapok megmutatták mindannyiunknak, 
hogy az, ami meghatározza életünket, azok nem az anyagi 
javak, nem kézzel fogható dolgok, hanem az a fajta bennünk 
lakozó lélek, mely emberré tesz bennünket. 
Megtanultuk, hogy az egészségünk valóban a legdrágább 

kincsünk, és nem csupán azért, mert nagyon sok hangzatos 
reklám meghatározó alaptétele, hanem azért, mert e nélkül 
nem tudunk élni. Zöld óvodaként mindig is meghatározó volt 
ennek az üzenetnek a valóságtartalma, most ebben a helyzet-
ben testközelből is megtapasztalhattuk jelentőségét. 
Mára már szokássá váltak gyermekeinknél, szüleiknél, azok 
a higiénés teendők, szabályok, melyek betartása elengedhe-
tetlenek a védekezés szempontjából. 
Az udvaron való tartózkodás idejének növelésével rendsze-
ressé váltak azok a talán rég elfeledett játéktevékenysé-
gek, melyek minden tekintetben karbantartják és fejlesztik  
a fejlődésben lévő bölcsődés és óvodás gyermekek testét és 
szellemét. 
Sajnos, a tavasz óta nem szervezhetünk közös tevékenységet 
családokkal, külső személyek bevonásával, így közös élmé-
nyekben ebben a formában nem lehetett részünk. Örülünk 
azoknak a visszajelzéseknek, amelyek arról szólnak, hogy 
a szülők is vágynak a régi rend visszatérésére, hiszen mi  
magunk, dolgozók is pontosan ugyanezeket érezzük és gon-
doljuk. A mindennapokban természetesen a jeles napokról 
való megemlékezések nem maradnak el, hiszen a csoportok-
ban megtörténik az ismeretátadás, élményszerzés, azonban 
ez mégsem ugyanaz – ma már tudjuk. 
Mindezeket összefoglalva azt mondhatom tehát, hogy a 
2020-as év a TANULÁS éve is volt számunkra. Akár érintet-
tek voltunk, akár nem, ez idáig bizonyosan több dolgot átér-
tékeltünk magunkban, szűkebb és tágabb környezetünkben  
egyaránt. Próbáljuk meg úgy megélni mindennapjainkat, 
hogy fókuszáljunk a jóra, vegyük észre egymásban az értéket, 
és mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy ezeket gaz-
dagítsuk, közösen együtt és egymásért! Köszönöm minden 
hozzánk járó gyermek szüleinek és hozzátartozóinak segítsé-
gét, és bízzunk a további közös mindennapokban!

TÖRŐ KRISZTINA
A Nagybajomi Mesevár Óvoda  

és Bölcsőde nevében

  Bajomi Krónika    11  



A Nagybajomi Kulturális 
Intézmény hírei

2020-ban, épphogy elkezdtük programjainkat a magyar kultúra napjával és 
különböző kiscsoportos kézműves szakkörökkel, valamint kisközössége-

inkkel, már be is kellett zárni a kapuinkat a járványhelyzetre való tekintettel. 
Mégis rengeteg munkával telt az idei év a tagintézményeinkben.

Pálóczi Horváth 
Ádám Művelődési 
Ház
Idén számos alkalommal adott ott-
hont kisközösségeinknek: baba-mama  
klubok, ifi klubok, értékőr csoport 
összejövetelei, zenekari próbák, tán-
coktatás, kézműves foglalkozások, 
pályázati kiscsoportos mentálhigiénés 
foglalkozások és képzések. A műve-
lődési ház udvarát is több alkalommal 
használtuk, pl. házhoz jött a Csiky Ger-
gely Színház, vagy Szent Iván-éji tűzug-
rás, nemezelés a nyár folyamán. 
A nyáron egy 1 hetes napközis Erzsé-
bet-tábort is megvalósított intézmé-
nyünk a művelődési házban, ame-
lyen több mint 20 gyermek vett részt.  
Jövőre, ha emberi erőforrásaink enge-
dik, több Erzsébet-táborra is szeret-

nénk pályázni, mert azt tapasztaltuk, 
hogy nagy rá az igény a dolgozó szülők 
részéről. Nagyszerű hetet töltöttünk 
együtt a gyerekekkel!
Az idei legnagyobb rendezvényünk az 
október 10-i Szülőföldünk, Nagybajom 
rendezvény volt, ahol sajnos már/még 

nem fogadhattuk telt házzal a néző-
közönséget, de így is szép számmal  
összegyűltek rá az érdeklődők.
Idén szűk körben emlékeztünk meg 
egy-egy koszorúzással nemzeti ünne-
peinkről és nemzeti gyásznapjainkról.    

Gyergyai Albert 
Könyvtár 
Könyvtárunk tavasszal és jelenleg is 
bezárni kényszerült, de olvasóinknak 
házhoz szállítjuk a kért könyveket. Idén 
is sok szép új könyvvel gyarapodott az 
állomány. A nyár utolsó hetében kéz-
műves kreatív foglalkozásokra vártuk a 
gyerekeket a könyvtárunkban dolgozó 
diákmunkásokkal. Kollégáinkkal jelen-
leg is leltározzuk a több mint 16 ezres 
könyvállományt, hiszen – sajnos – most 
van rá időnk. 

Sárközy István Hely- 
történeti Kiállítóhely
Múzeumunk idén nem fogadott láto-
gatókat a járványhelyzet miatt. 2020-
ban Deák Varga Józsefet életművéért 
a magyar köztársasági elnök Magyar 
Arany Érdemkereszt díjjal tüntette 
ki, valamint a Nagybajomi Települési 
Értéktár Bizottság felterjesztette az 
Örökségünk – Somogyország Kincse 
díjra, amelyet elnyert. 

Kézműves műhely
Kézműves műhelyünket idén újra gon-
doltuk. A jövőben szeretnénk kibőví-
teni olyan minőségi helyi termékeket 

előállító műhellyé, amelynek bárki a 
tagja lehet, és hozzáadhat értéket, 
ötletet. Ennek egyik első terméke volt 
az idén elkészült bodzaszörp, mint  
helyi termék, amelyet Nagybajom  
Város Önkormányzata reprezentációs 
céllal használt fel. A járvány, a közös-
ségi találkozások korlátozása és az em-
beri erőforrási korlátok akadályozták 
az ötletek megvalósítását, de jövőre 
még egy kreatív kollégával kiegészülve 
reméljük, a megvalósítás szakaszába 
érhetünk! 
Kézműves műhelyünk jelenleg a műve-
lődési házba költözött, mivel a galéria 
falainak vízmentesítése zajlik, annak 
érdekében, hogy a jövőben megnyit-
hassuk a helyi művészek műveit bemu-
tató tárlatunkat.

RÁZSITS VERONIKA
Nagybajomi Kulturális Intézmény
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A Nagybajomi  
Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola és Kollégium hírei

Idei tanévünk első félévében, november végén kellett először 
átállnia a felső tagozatnak digitális munkarendre. Sajnála-
tos, hogy az érvényben lévő járványügyi intézkedéseknek  
megfelelően, több szakkörünket nem tudjuk működtetni, így 
az énekkart, röplabdát, aerobikot, művészeti szakkört. 
Ennek ellenére az október 23-i nemzeti ünnepünkről  
iskolánk műsorral emlékezett meg, amit tanulóink és Nagy-
bajom polgárai felvételről láthattak. Ennek a műsornak 
hagyományteremtő szándékkal iskolánk pedagógusai is 
résztvevői, szereplői voltak.
Ami viszont örömmel tölt el minket, és remélem,  
valamennyi iskolapolgárunkat, hogy a játszóterünk 
megújult az ültetett fáink, sövényünk szépen növe-
kednek, a székelykapu köszönhetően a „Nagybajo-
mért” Közalapítványnak megújult, és járulékosan 
még egy szobrot is kapott iskolánk, amit a parkolónál  
állítottunk fel.
Szintén örömmel értesültünk arról, hogy a Magyar 
Falu Program keretében tornatermünk és annak 
szociális helységei felújításra kerülnek.
Ezekkel az örömhírekkel kívánok iskolánk 
valamennyi polgárának nevében minden 
Nagybajominak áldott ünnepeket!

Hírek 
a Kolpingból 

Az intézmény 2020. július 1-től  
Kolping Nagyváthy János Technikum, 
Szakgimnázium, Szakképző Iskola és 
Kollégium nagybajomi telephelye-
ként működik tovább. A tanulást és a 
tanulókat ez a változás nem érintette. 
Változatlanul várják a 7-8. osztályoso-
kat az eddig meghirdetett szakmákba 
Nagybajomba: pék-cukrász, szakács, 
kőműves és szárazépítő. 
Az iskola nagybajomi tanulói idén is 
részt vettek a Pék Hagyományőrző 
Országos Versenyen, ahol arany- és 
ezüstérmet nyertek tanulóik. 

WALLINGER ENDRE
Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola és Kollégium
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HORVÁTH ANDRÁS
plébános

Adventi, 
karácsonyi gondolatok

Ahogy kutatunk az emlékeink között, biztosan fel tudunk 
idézni olyat, amikor kevésbé sikerült jól a karácsonyunk. 
Azért, mert sötétség borította a lelkünket: nem volt jó a 
hangulat a családban, egy hozzátartozó közeli halála miatti  
fájdalmat éreztünk, vagy a válás után először töltöttük külön 
a karácsonyt azoktól, akikkel eddig egy családot alkottunk. 
Úgy tűnik, hogy az idei karácsony is hasonló lesz. Hiányok 
sokaságát tudjuk felsorolni, mert az idei ünnepen nem na-
gyon találkozhatunk a rokonainkkal, nem tudjuk úgy megélni 
a karácsonyi készülődést, mint máskor, nem sokat sétálha-
tunk a karácsonyi fényekbe öltöztetett Kaposváron, nem lesz  
részünk az adventi vásárok ünnepváró hangulatában. 
Az egyházközségeinkben is csupa hiányt szenvedünk, mert 
nem tudunk közösen reggelizni a hajnali misék után, nem 
lesz talán éjféli szentmise sem, elmaradnak a hagyományos  
plébániai programjaink, a gyerekek karácsonyi pásztorjátéka, 
a borszentelés, a szilveszteri közös vacsora és koccintás, és 
már korábban lemondtuk a diákjaink tavaszi és őszi kirándu-
lását is, valamint a hívek közös zarándoklatát. 

Mennyi lemondásra kényszerülünk most! De ha mindezeken 
próbálunk felülemelkedni, akkor ráébredünk arra, hogy aki-
nek volt már elrontott karácsonyi ünnepe, talán többet meg-
értett az ünnep lényegéből, mint akinek mindig jól sikerült a 
karácsonya. Mert az ember ilyenkor megérti, hogy a gyermek 
Jézus akkor is megszületett, ha semmi nincs rendben. Akkor is 
ünnep van, ha minden emberi elromlott körülöttünk. 
Mennyire sokatmondó a keleti egyház karácsonyi ikonja, hogy 
a gyermek Jézus a sötétségbe születik bele! Mert az emberi  
világban mindig jelen van a sötétség, ahogy most különösen is 
érezzük, hogy egy felbolydult világrend teljesen beárnyékolja 
az életünket, az ünnepeinket, a mindennapi munkavégzésün-
ket – és a gyermek Jézus ebbe a sötétségbe születik bele. 
A keresztény ember számára ez az örömhír: hogy Krisztus  
eljön közénk akkor is, ha a világban sötétség van. Nincs sem-
mi, ami Istent megakadályozhatná, hogy közénk jöjjön, hogy 
szeressen minket. Jézus akkor is meg tud születni, ha a világ-
ban sötétség van. Az ünnep akkor is ünnep, ha mi nem tudunk 
ünnepelni, vagy nincs kedvünk hozzá, mert annyira belefárad-
tunk már mindenbe. 
A mostani nehéz helyzetben is tudnunk kell, hogy mivel te-
hetünk jót. Ha a távoli rokonokkal, a tilalmak miatt, nem 
találkozhatunk, becsüljük meg és használjuk ki, hogy a szűk  
családdal tölthetjük az egész ünnepet! Ha nem tudunk vásá- 
rokba járni, többet vagyunk otthon, akkor a külsőségek  
helyett a belső, lelki dolgokra figyeljünk, hogy az ünnep igazi 
mondanivalóját átélhessük! 

A legnehezebb időkben sem szabad 
elveszíteni a reményt, hogy van  

értelme az életünknek: hogy  
legyenek céljaink, álmaink,  

vágyaink, amiket el akarunk érni,  
és amelyekért képesek  

vagyunk cselekedni!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
áldott adventi készülődést és boldog 

karácsonyt!

Szeretettel: 



Hol van Isten? – gondolatok  
koronavírus idején

Hamvas Béla óta tudjuk, hogy a krízis, a válság tudata az egész 
emberi gondolkodás történetét keresztül-kasul szövi: „Van-e 
egyáltalán krízis? Nem örökké meglévő valami ez? Mindig kr-
ízis van.” (Hamvas, 1983, 10.) A válság azonban egészen addig 
csak távoli „lidércnek” tűnik, amíg valójában ki nem tör. Albert 
Camus írja a Pestis című könyvében: Sok pestis és sok hábo-
rú volt a világon. De pestis és háború mindig készületlenül éri 
az embert.” Sajnos igazat kell adnunk a kitűnő francia írónak, 
mert az általa megfogalmazott mondat lefedi azt, amit most 
ezekben a hónapokban élünk: válság van, krízis van, és ez a 
válság, krízis felkészületlenül érte az embert. Felkészületlenül 
ért téged és engem. 
Bármennyire is hiszünk Isten szeretetében és gondoskodá-
sában, az utóbbi napokban, hónapokban biztos, sokunkban 
számtalan kérdés felmerült a koronavírus-járvány kapcsán. 
Hadd említsek néhány kérdést, amit én magam is hallottam: 
Hol van Isten? Miért engedi, hogy annyi ember meghaljon? 
Miért engedi a járványt? A kérdések sorát lehetne tovább 
folytatni. Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések a válság-
ba jutott ember kérdései, olyan kérdések, amelyek mögött 
ott van a félelem, a bizonytalanság, és ott van az a gondolat: 
„Nem én irányítom az életemet. Eddig minden úgy történt, 
ahogy én akartam, eddig az én győztes diadalát éltem, de 
most hirtelen minden kicsúszott a kezem közül, nem én irá-
nyítok. Mások irányítanak. Mások mondják meg nekem, hogy 
mikor mehetek boltba, mikorra kell hazaérnem, mások hatá-
rozzák meg azt, hogy hogyan kell viselkednem, mit lehet és 
mit nem szabad tennem.”
Egy eddig biztosnak hitt kőszikla – az én kősziklája – hirtelen 
porrá zúzatott a koronavírus súlyos csapásai alatt. Válság van, 

krízis van. A krízis szó jelentése: fordulópont, döntő pont. 
Igen, én azt látom, azt gondolom, hogy a világ és benne az 
ember, te és én, fordulóponthoz, döntőponthoz érkeztünk, 
azaz döntenünk kell, merre tovább.  
A krízisben, kapaszkodót keresünk és felelőst; és milyen  
érdekes, az eddig elfelejtett, számításba nem vett Isten most 
hirtelen a gondolataink, érzéseink középpontjába kerül, és azt 
kérdezzük: Hol van? Hol vagy? 
 Hol lenne, ha nem itt? 
A koronavírus és a válságok idején is tudnunk kell, hogy  
nekünk olyan Istenünk van, aki, miközben gondviselő és  
megmentő, velünk jön a krízisekbe és a szenvedések tenge-
rébe is.
Nem kívülről figyeli a küzdelmünket, szenvtelenül. Itt van a 
járvány kellős közepén, hogy felismerjük, és rá tudjuk bízni 
magunkat! Nagypéntek drámája nem kérdőjelezte meg Isten 
szeretetét Jézus iránt, hanem megerősítette a hitét, hogy 
harmadnapra feltámad. (Varga László) 
 Isten itt van, ahogy mi reformátusok szoktuk énekelni: „Itt 
van Isten köztünk”. Itt van, elérhető távolságban, hadd írjam 
azt: Kéznyújtásnyira tőled és tőlem. Itt van az online térben, 
a templomok csendjében, a városi újság betűiben, mondata-
iban, és vár téged és engem. Várja, hogy lázadó kérdésedre 
választ adjon. 
Az advent áldott és közeledő csendjében akar megszólítani, 
és ebben a krízishelyzetben azt akarja, hogy dönts: Merre 
akarsz tovább menni, és kivel akarsz tovább menni? Mi a te 
válaszod? 
Isten vár téged. Válságra válasza: Váltság.

FEJÉR ISTVÁN
református lelkipásztor
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ALBERTUS ANITA, RÁZSITS VERONIKA, 
PIRKA MÁTYÁS

SZÉL PETRONELLA 

Az OTP Bank adománya 
a városnak 
A tavaly év végén átadott új OTP-bankfiók mögötti zöldte-
rület egészen a sportcsarnokig nyúlik. A telek a bank tulaj-
donában volt, egészen ez év első feléig, amikor is, dr. Csányi 
Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, Pirka Mátyás 
polgármesterrel folytatott egyeztetését követően megál-
lapodás született arról, hogy a hitelintézet a város részére  
adományozza a területet, hogy az önkormányzat és a civil 
szervezetek összefogva pihenőövezetet alakítsanak ki ott.  

Parkosítás az Iskola közben
A fenti hírhez kapcsolódik az a kezdeményezés, amely az OTP 
Bank mögötti zöldterület hasznosítására irányul az Iskola köz-
ben, a sétány mellett. Nagybajom polgármestere a „Nagyba-
jomért” Közalapítvány kuratóriumának elnökével, dr. Szula 
Ágnessel, valamint a kuratórium tagjaival tartott kerekasz-
tal beszélgetést a tavasz folyamán. Az adományba kapott, 
jelenleg kihasználatlan terület parkosításáról beszélgettek. 
Elhatározták, hogy lehetőségeik szerint tesznek ennek meg-
valósulásáért. Az elhatározáshoz csatlakoztak az „Alternaiv” 
Egyesület munkatársai és önkéntesei is, akik egy pályázat be-
nyújtásával támogatást szereztek a park fásítására. 

A két szervezet fontosnak tartja az aktív részvételt a városi 
környezet javításában, amelyhez az önkormányzat, más civil 
szervezetek és önkéntesek támogatását remélik. Egy új köz-
park létrehozását kívánjuk elkezdeni a sétány melletti zöld-
területen, ahol többek között virágzó fák, díszcserjék kapnak 
helyet. A park létrehozásával a kerékpárúton és a sétányon 
közlekedők egy megszépült, rendezett környezetben járhat-
nak iskolába, sportolhatnak, és intézhetik ügyeiket. A közpark 
létesítése nemcsak esztétikai szempontból fontos, hanem an-
nak a lakossági igénynek a kiszolgálása is, amelyet a tavaszi 
kérdőívben sokan megfogalmaztak. 

Kezdésként a park fásítására az „ALTERNAIV” Egyesület a 
Tesco-Global Zrt „Ön Választ, mi segítünk” programján nyert 
250.000 Ft támogatást Nagybajom központjának megszépí-
tésére, zöldítésére, a helyi közösségi élet fejlesztésére. A park 
kialakításának munkálataihoz a programot kezdeményezők a 
lakosság részéről is szívesen látnak önkénteseket. 

COMPOST COMPASS – „Iránytű 
az élhető környezethez”
Ezzel a címmel adott be pályázatot az „ALTERNAIV” Egyesü-
let a MOL Alapítvány országos programjára. A program kidol-
gozásában a „Nagybajomért” Közalapítvány és Nagybajom 
Város Önkormányzata is részt vett. A Helyi Érték Program 
támogatására azok a civil szervezetek pályázhattak, amelyek 
a helyi közösségeket erősítik, és az egy településen élő embe-
rek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését 
segítik.

A felhívásra összesen 413 pályázat érkezett be négy kategó-
riában: jövő generációja, kultúra, környezetvédelem és fenn-
tarthatóság, valamint társadalom. A szakmai értékelést köve-
tően az alapítvány döntése alapján 151 pályázat jutott tovább 
a második körbe, ahol 2020. márciusában a közvélemény 
dönthette el online szavazataival országosan 54 körzetben, 
hogy mely projektek nyerjék el az egyenként 500.000 forintos 
támogatást terveik megvalósításához. Ezt az online szava-
zást nyertük meg a körzetünkben. 

Célunk a lakossági szemléletformálás, amely hatására csök-
ken a képződő hulladék mennyisége, illetve nő az újrahaszno-
sítás. Célunk, hogy csökkentsük Nagybajom ökológiai lábnyo-
mát és a szemetelést. 

Ahogy országosan, így nálunk is „népbetegség” a kerti  
hulladék, az avar és egyéb hulladékfajták égetése. Egy átla-
gos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket 
és gallyakat, netán műanyagot, gumit, jelentős légszennye-
zést okoz. Az emberek jó része nincs tudatában, hogy ez a  
tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi 
egészségre. 

Programunkat a közalapítvánnyal és az önkormányzattal  
és – reményeink szerint – a város intézményeivel és lakos- 
ságával együttműködésben valósítjuk meg 2021 tavaszán. 
Iránymutatást szeretnénk adni egy új szemlélethez, a hulla-
dék kezeléséhez és újrahasznosításához. Tevékenységeink 
között szerepel: „hulladékvadászat”, komposztáló terület  
kialakítása, vászontáska készítése, faültetés, workshopok, 
kreatív pályázat, információs kiadvány készítése.



ALBERTUS ANITA 

Megújul a nagybajomi 
iskolákert – „GREENboard 
classroom” projekt

Az Euronatur nemzetközi természetvédelmi szervezethez 
nyújtott be és nyert pályázatot az önkormányzat. A támo-
gatásból megújul a nagybajomi iskolakert. A németországi 
Radolfzel központú szervezet Európa-szerte támogat termé-
szetvédelmi programokat.
Az önkormányzat és az általános iskola együttműködésével 
megvalósuló program célja, hogy egy öko szemléletű tanítási 
módszeren keresztül az újrahasznosítás és a környezettuda-
tos táplálkozás irányában nevelje a diákokat. A helyben ter-
melt zöldségnövények, a saját gyümölcsök, gyógynövények 
termelési és gondozási munkáit a gyerekek látják majd el 
szaktanár felügyelet mellett, így hosszútávon megtanulják az 
önfenntartó életmód alapjait.
A program keretében megújul az iskolakert komposztálója, 
madárházak és madáretetők kerülnek a kertbe, gyümölcs- 
fákat ültetnek a diákok. Tavasszal rovarhotelt és magas- 
ágyásokat építenek, amelyben tanulmányozhatják a palánták 
növekedését.
Nyár elején két kirándulásra mennek a gyerekek, ahol a bio-
gazdálkodást tanulmányozzák majd. A nyár végén pedig  
betekintést nyerhetnek az év folyamán megtermelt növények 
értékesítési lehetőségeibe.
Az iskolakert definíció szerint egy olyan öko szemléletű okta-
tási és nevelési tér, ahol a tanulók egy szemléltető konyhaker-
ti és ökológiai bemutató térben a házi kerti zöldségnövények, 
gyümölcsök és dísznövények termesztési, gondozási munkái-
ban személyesen vesznek részt.
A pályázaton Nagybajom, mint az Európai Gólyás Települések 
Hálózatának magyarországi tagja indulhatott. 

Új szemetesek,  
a tisztább Nagybajomért

Novemberben 30 db új köztéri szemetes beszerzésére került 
sor az „ALTERNAIV” Egyesület pályázati programjából. A  
kukákat az önkormányzat közmunkásai „helyezték üzembe”. 
További 2 db köztéri szemetest vásárolt a „Nagybajomért” 
Közalapítvány, amelyeket az óvoda és az általános iskola 
részére ajánlott fel. Mindkét civil szervezet elkötelezett  
a környezetvédelem és a szemétszedés ügyében. Az „AL-
TERNAIV” többször szervezett szemétgyűjtő akciót, annak 
érdekében, felszámolja a helyi szeméttelepeket, és lakossági 
szemléletformálást végezzen. A kukák kiválasztásánál fontos 
szempont volt a kuka minősége, a városképbe való illeszke- 
dése és a többoldalú használhatósága, azért, hogy sokáig 
szolgálhassák városunk tisztaságát. 
Kérjük, etessék sokat kukáinkat, és hívják fel erre azoknak a 
figyelmét is, akik látványosan szemetelnek környezetükben!
A szemeteseket a LEADER „Őrizzük Nagybajom tisztaságát” 
című pályázati program keretében szereztük be, amelyhez  
2 434 272 Ft támogatást kaptunk. 
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Nagybajom imázsfilm
A júliusi forgatást követően októberben került bemutatásra a 
Nagybajom imázsfilm, az Ivancsics Ilona, Vincze Lilla és Lázár 
Csaba közreműködésével megvalósult „Szülőföldünk, Nagy-
bajom” zenés irodalmi rendezvény keretében. A nem egészen 
3 perces hangulatfilm célja elsősorban az identitásképzés  
és -erősítés, amelyben Nagybajom karakteréből főként a  
természet közelségét és a közösség erejét jelenítettük meg. 
A film része egy komplex arculattervezésnek és egy hosszú 
távú közösségfejlesztésnek. 
Több mint 50 bajomi szereplő vett részt a forgatáson, ami egy 
8 fős rendezői stábbal 3 napig tartott. A legtöbben csak egy 
villanásnyira tűnnek fel közülük, de itt nem az egyéneké volt 
a főszerep, hanem Nagybajomé. A szülőföldünket képviselik 
mindannyian a filmben. 
A filmet Nagybajom Város Önkormányzata megbízásából  
az Amego Film Kft. készítette 2020-ban az Európai Unió 
és a magyar állam támogatásával. A film Nagybajom  
YouTube-csatornáján megtekinthető (akár a fenti QR-kód 
használatával is), eddig közel ötezren látták. 

Új helyi kiadvány és arculatváltás
Ballér Jánosné, Marika egy új helytörténeti és helyismeretei 
jelentőségű kiadványt állított össze, amelyben a Nagybajom-
ban és a környékbeli pusztákon jelenleg még fellelhető út-
menti kereszteket mutatja be. Mivel helyi jelentőségű témát 
ölel fel, ezért Nagybajom Város Önkormányzata és a Nagyba-
jomi Kulturális Intézmény felkarolta a kiadvány elkészítését, 
és profi kiadványszerkesztők segítségével valósítják meg a 
szerzővel közösen a füzetet, amely remélhetőleg egy sorozat 
első darabja lesz. 
Mint azt idén már tapasztalhatták, az önkormányzat fontos- 

nak tartja, hogy új, fiatalos, egységes arculati elemekkel  
ellátott grafikai megjelenése legyen városunknak. A készü-
lő új honlap már ezeket a jegyeket fogja tükrözni, és helyi  
termékeinken – legyenek azok kiadványok, könyvek, kéz-
műves termékek, élelmiszerek – ezeket az egységes arculati  
elemeket szeretnénk felvonultatni, büszkén jelezve ezzel, 
hogy városunkhoz tartoznak. 
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Nyáron nyit a SPAR 
Nagybajomban 

Januárban kezdik az építését, nyáron pedig megnyitja kapuit 
a vásárlók előtt a SPAR Nagybajomban. A beruházó a nagy- 
bajomi benzinkutat üzemeltető Landa Kft. ügyvezetője,  
Kistüttősi Gyula a benzinkút mellett építteti meg az üzletet. 

Az új 400 négyzetméteres Spar-üzlet a kocsimosó és a  
mögötte található zöldterület helyén épül, és várhatóan  
júliusban adják át. 

Nagybajom polgármestere, Pirka Mátyás, májusban talál-
kozott személyesen a beruházó képviselőjével és a tervező- 
csapattal, hogy ismertessék az elképzeléseket. Az üzlettér 
külső- belső kialakítása, a felületképzése, burkolata a SPAR 
új standardja szerint készül, így egy impozáns, dizájnos meg-
jelenésű áruházzal gazdagodik Nagybajom. Régóta várt  
lakossági igény válhat valóra az üzlet megnyitásával.
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Szárnyaló közösség 

A szárnyaló közösség projekt egy széles társadalmi összefogásra 
épülő projekt, amely keretében 14 önkormányzat alkot  

konzorciumot, ennek a vezetője Nagybajom. A pályázatban  
mind a 14 településen több olyan rendezvény került  

és kerül megszervezésre, amelynek célja a helyi  
identitás erősítése.

A projekt fő céljai: a fejlődő térség felpezsdítése rendezvényekkel, képzésekkel, ezzel a 
kapcsolatban álló önkormányzatok együttműködését hivatott erősíteni, valamint hosszabb távon 

a térség identitásának a kihangsúlyozása, a hovatartozás erősítése lakossági szinten.
A pályázatban résztvevő települések: Nagybajom, Böhönye, Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz, 

Kelevíz, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Somogysimonyi, Szenyér, Tapsony, Vése, Varászló. 
A települések jó részén az elmúlt évek legmeghatározóbb közösségi eseményeit a Szárnyaló 

közösség pályázatból valósították meg. Reméljük, felszínre kerültek olyan értékek, 
amelyeket a jövőben is ápolni fognak, és beépülnek a közösségek életébe! 
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Megújult a székelykapu 
az iskola bejárójánál 

A Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola sétá-
nyának bejáratánál található székelykapu több éve felújításra 
szorult. A munka Nagybajom Város Önkormányzata, a Nagy-
bajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium, a 
„Nagybajomért” Közalapítvány és civil felajánlások (pénzbeli, 
munka) segítségével valósult meg. 
Az együttműködő felek elkötelezettek voltak abban, hogy a 
trianoni békeszerződés 100. évében valósítsák meg a székely-
kapu felújítását.
Varga Krisztián, kutasi láncfűrészes szobrász keze munkáját 
láthatjuk a kapu fa részein. A székelykapuhoz tartozó teljes 
kerítés megújult, az omladozó lécek helyett akácfalapokat 

használt a művész, a kapu oszlopait megcsiszolta, újrafestet-
te, a tető héjazatát lecserélte. 
Ajándékként egy kedves bagoly szobrot kaptak a kis nebulók, 
hogy ösztönözze őket a tanulásra.
A társadalmi felelősségvállalást, az összetartozás érzését, 
az összefogás képességét jelképezi ez a kapu mindannyiunk 
számára, reményeink szerint további közös terveknek kaput 
nyitva.
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Isten éltesse  
Ivancsics Ilonát!

A nagybajomi gyökerekkel rendelkező Ivancsics 
Ilona Kaposváron született 1960. október 3-án.  
18 éves koráig Nagybajomban élt, középiskolai 
tanulmányait a kaposvári Munkácsy Mihály Gim-
náziumban végezte. A Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen 1983-ban szerzett diplomát.
1983 és 1993 között a József Attila Színházban  
játszott, 1996 és 2002 között pedig a Soproni  
Petőfi Színház tagja volt. 1987 óta él Szentend-
rén, ahol 2007-ben alapított Száguldó Orfeum 
néven színházat, amely 2010-től Ivancsics Ilona és  
Színtársai néven működik és játszik szerte az  
országban. Előadásaikat számos alkalommal lát-
hattuk Nagybajomban is.
Legutóbb, 2020. október 10-én lépett fel Ivancsics 
Ilona városunkban, méghozzá a Szülőföldünk, 
Nagybajom elnevezésű rendezvényen, amely 
a művésznő és Nagybajom számára is fontos  
esemény volt, hiszen a helyi kötődés megidézé-
se, átélése, közös élmény volt mind a nézők mind 
az előadók számára. Az eseményen Pirka Mátyás  
polgármester a város nevében köszöntötte fel a 
művésznőt a kerek születésnapja alkalmából. 
Ivancsics Ilonával a jövőben a Nagybajomi Kultu-
rális Intézmény nem csupán színházi előadáso-
kat tervez, hanem a művelődési ház színpadkép  
megújításában is nagyban számít a művésznőre, 
mint színházi szakemberre. Reméljük, legköze- 
lebbi színházi előadását, már megújult keretek  
között tarthatjuk a művelődési házban egy  
21. századi, de egyben a helyi igényekhez igazodó, 
letisztult előadói térben. 

Tisztelet az éveknek
Mindig jó dolog, ha tudunk ünnepelni. Ha van mit ünnepelni, 
és ha van kit ünnepelni. Születésünk évfordulója mindig okát 
adja az ünneplésnek, a visszaemlékezésnek és a terveknek. 
Kostyál Lajosné, Mária néni, Rózsa utcai lakos születésének 
95. évfordulóján lehetőség nyílt az ünneplésre, a régmúlt 
események felelevenítésére és a kitekintésre a jövőre. Pirka 
Mátyás polgármester és György-Dávid Nikoletta képviselő 
ezen az ünnepen köszöntötte Mária nénit, aki korából adódó 
betegségei mellett különleges szellemi frissességnek örvend. 
Szabadidejében a külvilág eseményeire reflektálva verset ír. 
Meghatottsággal beszél Istenbe vetett hitéről, a család szent-
ségéről, gyermekkoráról, a történelem viszontagságairól, 
amik végig kísérték életét. Hálával köszönjük, hogy fogadott 
bennünket, mesélt életéről és mindennapjairól.

Isten éltesse Mária nénit 
95. születésnapja alkalmából! Ezúton is 

kívánunk jó egészséget és további számos 
éveket, amelyek lehetőséget adnak 

az ünneplésre. 
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Nekrológ

Deák Varga József

Deák Varga József életműve nagyban meghatározta Nagyba-
jom életét, értékeink megőrzését. A nagybajomi helytörté- 
neti múzeum és kiállítóhely létrehozása mellett Somogy  
megyére és az országra kiterjedő heraldikai munkásságával 
maradandó értéket teremtett.
Deák Varga József 1928. március 19-én született Dabonyban. 
Gyermekéveit a Börzsönyben töltötte. Mindig meghatottan 
beszélt szüleiről, családjáról, az erdő közepén álló vadászház-
ról, ami a számára az otthont jelentette.
Életének meghatározó történelmi eseménye volt a II. világ- 
háború. 1944-ben önkéntesként jelentkezett a háborúba, 
ahol Csehországban és Ausztriában szolgált, mint tüzérségi 
rádiós. Rövid ideig amerikai fogságban volt a háborút köve- 
tően, majd hazatérése után ismét katonának állt.
Hadtápos ideje alatt került Nagybajomba, ahol megismer-
te későbbi feleségét, Haám Györgyit, aki révén benősült a  
helyi Sárközy családba. Házasságkötésük után Kaposváron és 
Komlón dolgozott a bányamérnökségen. Nyugdíjazása előtt 
ismét visszakerült Kaposvárra, majd nyugdíjas éveit Nagyba-
jomban kezdte meg, ahová az addigi évek alatt összegyűjtött
régiségeket, értékes relikviákat is magával hozta, amelyek a 
jelenlegi települési helytörténeti gyűjtemény alapját képezik.
Rendszerváltáskor felkérték, hogy a Megyeháza dísztermé-
be készítse el Somogy megye valamennyi címerét. A címerek 
kétharmadát ő tervezte meg, hogy megfeleljenek a heraldika
szabályainak. Országosan ismert címerfestő, településeknek 
és családok részére is készített címereket.

Életműve az egykori Sárközy-kúrában található kiállítás, 
amelyet saját maga gyűjtött össze a környékből és az ország 
különböző részeiből, megmentve értékes kor- illetve helytör-
téneti tárgyakat az enyészet elől. 1992-ben nyílt kiállítóhely 
a nagybajomi Sárközy-kúriában, amelyet azóta is folyama- 
tosan bővített. 
Nagybajomhoz és Somogy megyéhez való kötődése az egész 
életét végig kísérte, áldozatos munkával ápolta a Sárközy  
család hagyatékát. Tárlatvezetései, egyedi humora, felké-
szültsége és elhivatottsága minden látogató számára mara-
dandó élményül szolgált. 
Deák Varga József feleségének, Haám Györgyi egyik kedves 
idézetével búcsúzunk és emlékezünk Józsi bácsira:

„A segítség bár néha késik, de biztosan eljön végre.
A várakozás rosszul esik, majd válik üdvösségre.

Mi lassan jő bizonyosabb, ami késik kívánatosabb.
Légy csendes szívvel!”

(Paul Gerhardt)

Deák Varga Józsefet Nagybajom Város Önkormányzata a  
saját halottjának tekinti.

Nagybajom, 2020. december 2.
Nagybajom Város Önkormányzata

2020. december hó 1. napján életének 
92. évében elhunyt.

  Bajomi Krónika    23  



MAJOR ZSUZSANNA

Nagy Zoltán 36 év után 
átadta a stafétát korábbi 

tanítványainak

A Nagybajomi Diák  
Röplabda Club 2020. júni-
us 27-én tartotta tisztújító 
közgyűlését. Nagy Zoltán 
nevelőedző 36 év munka 

után átadta a stafétát  
korábbi tanítványainak.  

Az elnök beszámolt a  
röplabda klub munkájáról, 

valamint összefoglalta  
pályafutása eredményeit is.

Az új elnök Major Zsuzsanna, az elnök-
ségi tagok: Györgyné Andricz Erzsébet 
és György Beáta; az új felügyelő bizott-
sági tagjai: Bunováczné Bek Brigitta 
és Bogdán János, a bizottság elnöke: 
Koczor-Meló Edina.
Az idei tanévben 34 tagot számlál 
egyesületünk. Sajnos a vírushelyzet 
miatt novembertől felfüggesztették az 
utánpótlás versenyeket és az edzéseket 
is. Reményeink szerint a jövő év elején 
folytathatjuk a megkezdett munkát, 
szeptembertől Pintér Zsanett is csatla-
kozott edzőként.
A lehetőségeink bővítése érdekében 
több pályázatot is benyújtottunk 
Koczor-Meló Edina segítségével. Az 
eddig elnyert anyagi forrásból meze-
ket, melegítőket szeretnénk vásárolni  
a gyerekeknek. 

Együttműködési megállapodást írtunk 
alá a „67-es út mentén” Alapítvánnyal. 
Az alapítvány a városkörnyéki kisebb 
egyesületeket hivatott támogatni mind 
anyagilag, mind pedig a sportéletben 
való aktívabb részvétel lehetőségének 
biztosításával. Bízunk benne, hogy 
eredményes lesz az együttműködés, és 
ennek köszönhetően egyre népszerűbb 
lesz a jövőben is a röplabda Nagyba-
jomban! 
Köszönöm az egyesület tagjainak eddi-
gi áldozatos munkáját! Remélem, hogy 
a jövőben is eredményesen tudunk 
együtt gondolkodni, tevékenykedni a 
röplabdás gyerekek és az egyesület ha-
tékony működésének érdekében!
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MAJOR ZSUZSANNA

A város közmunka- 
programja

Nagybajomban 2020 márciusától  
kettő, a Belügyminisztérium által  

támogatott Start  
közmunkaprogram zajlik. 

Az egyik szociális program 6 fő foglalkoztatásá-
val, a másik egy mezőgazdasági program 8 fővel. 
Útépítésben, fakitermelésben, uborkatermesz-
tésben vesznek részt a programban dolgozók.
Az önkormányzat a hosszútávú közmunkaprog-
ramban idén 25 embert foglalkoztat: 2 főnek a 
temetőnél a sírok környékének, járdáknak a rend-
ben tartása, zöldterületek gondozása a feladatuk.
A város intézményeinek munkájában 6 fő vesz 
részt: 4 fő a Nagybajomi Kulturális Intézménynél, 
1 fő a Mesevár Óvoda és Bölcsődénél, 1 fő a város-
házánál. Ők főként takarítói munkát végeznek.  

A többi 17 fő kint dolgozik a város különböző közterületein, 
ahol napi szinten végzik az alábbi munkákat:
• fűnyírás közterületeken, 
• fűkaszálás kül- és belterületen egyaránt,
• zöldterületek gyomlálása, virágosítása,
• szemétszedés a település egész területén,
• lehullott lombok eltakarítása, 
• bokrok, sövények, fák metszése,
• egyéb karbantartási munkák, pl. az új kukák telepítése.
A közterületi karbantartási munkák idén március óta Németh 
Kornél településüzemeltetési-ügyintéző vezetésével zajlanak. 
Az éves közmunkaprogramokban dolgozók fontos szerepet 
játszanak a város életében, hiszen mind a különböző intézmé-
nyekben, mind a közterületi munkákban szükség van rájuk. 

Szomorú látni, amikor egy-egy ünnepi hosszú hétvége után 
nagyon szemetes a település. A közfoglalkoztatottak sokat 
tesznek munkájuk által azért, hogy gyermekeink kulturált 
közterületeken jussanak el óvodába, iskolába, ki-ki a munká-
ba, a boltba vagy ügyet intézni. 
Munkahatékonyságuk és kompetenciáik fejlesztése érdeké-
ben 2020 őszén egy rendhagyó foglalkozássorozaton vettek 
részt a helyi közfoglalkoztatottak a Nagybajomi Család és 
KarrierPont szervezésében a művelődési házban. Szakember 
vezetésével négy héten keresztül heti 2-3 alkalommal külön-
böző kiscsoportos foglalkozások zajlottak, amelyek fő témája 
a munka és magánélet összehangolása, munkavállalási kész-
ségek és egyéni készségek fejlesztése volt. 

Nagybajomi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

A Nagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ebben az 
évben rengeteg adományt (krumplit, uborkát, csirkét, fánkot, 
ruhát) osztott, ez nagy segítség a mindennapok átvészelésé-
hez a roma családoknak. Egyelőre nem nagy területen, de fo-
lyamatosan termelnek zöldségeket a közösségi házuk közelé-
ben fekvő kertben, melyhez 3 fő közmunkást is alkalmaznak. 
A kertgazdálkodáshoz a Sugár utcai ingatlant Nagybajom 
Város Önkormányzata ajánlotta fel a nemzetiségi önkor-
mányzatnak. A családok legkisebb tagjai tavaly elutazhat-
tak a Petesmalmi Vidraparkba, ahol a belépéshez szükséges  
karszalagokat Huszti Gábor a Somogy Megyei Közgyűlés  
alelnöke adta át. Idén a csemeték a Kaposvár közelében  
található Katicatanyára is eljutottak. A közösség büszkeségei 
a Nagybajomi Fiúk, mely egy autentikus cigányzenekar. 
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Véget ért a „Nagylány” program

Két évvel ezelőtt indult útjára az „Alternaiv” Egyesület „Nagylány” programja, melynek célja,  
hogy a résztvevők kiegyensúlyozottabb és egészségesebb felnőttekké váljanak.

A program elején el kellett képzelni-
ük a mentoroknak, hogy milyen a mai  
tizenévesek élete. Olyan, mint a miénk, 
álmokkal teli, amelyeket szeretnének 
megvalósítani. A mentorokkal együtt 
dolgozva felfedeztük, hogy szinte 
mindegyikünkben ott él a vágy, hogy 
a családjuk és társadalom jövőjére  
hatással legyenek. De ebben MI,  
hogyan segíthetnénk, hogy ne csak 

az álmodozás lehetőségét biztosítsuk 
számukra, hanem azt a környezetet is, 
amelyben álmaikat valóra válthatják.
A program két éve alatt 6 mentor és 
26 lány 108 csoportfoglalkozáson 
találkozott. Több mint 1000 egyéni 
mentorálás zajlott, hogy megkeressék 
önmagukat, felfedezzék értékeiket, 
megkeressék céljaikat. Közben fel-
ismertük és megtanultuk elfogadni,  

értékelni egymás különbözőségeit, 
megismertük és tiszteletben tartottuk 
saját határainkat és egymásét.  
Ezeken felül a program lehetősé-
get biztosított életvezetési tréning,  
családterápiás tréning, áldozattá válást 
megelőző tréning és tábor lebonyolítá-
sára, melyek örök emlékeket hagytak  
a lányokban.

„Csupán egyetlen egy vagyok, de az vagyok.
Nem tudok mindent, de valamit tudok tenni.

Csak azért, mert nem tudok mindet megtenni,
nem fogom visszautasítani azt a valamit, 

amit meg tudok tenni.”

Alternaiv Egyesület – Ifikör 2020 
Egyesületünk ebből az évből is próbálta kihozni a maximu-
mot, de sajnos a mi közösségünket, közösségi tevékenysége-
inket is meghatározta a koronavírus. Ennek ellenére tartot-
tunk különböző filmes, kvíz és tematikus estéket. Sőt, nem 
csak szórakoztunk és összejártunk csapatot építeni, hanem 
önkéntes munkákat is vállaltunk: almát és tisztítószeres  
csomagot, maszkot segítettünk kiosztani. Június 6-án részt 
vettünk az online országos 24 órás vetélkedőn. Kis csapatunk 
ezen a napon elfoglalta a református gyülekezeti házat és 
megküzdve az internetes feladatokkal, együtt megcsináltuk  
a különböző nehézségű, de annál izgalmasabb feladatokat. 
Az online vetélkedőn az ország különböző településeiről nyolc 
csapat nevezett rajtunk kívül.

Pár héttel később június 26-án a Szent Iván-éjen tüzet  
ugrottunk és szalonnát és mályvacukrot sütöttünk. Júliusban 
a közösségnek egy része erdei vándortáborban volt, idén a 
Bakonyt választottuk helyszínül. A vándortáborok mindig 
kellemes hangulatban telnek, akkor is, ha éppen az éjszaka 
folyamán sikerül a sátrunknak az esőtől átáznia, kisebb kerü-
lővel „hazaérni” a táborhelyre, vagy esetleg a nagy hőségben 
leégni. De ettől lesz szép és emlékezetes. 
Az augusztusi hónapunk volt a legsűrűbb. Többek közt  
casino-estet rendeztünk, ahol pókereztünk és különböző  
kártyajátékokat játszottunk. Augusztus 8-án a Nagybajomon 
keresztülhaladó ExtremeMan versenyzőinek szurkoltunk, és 
biztosítottuk a jó hangulatot a körforgalomban. Részt vettünk 
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HORVÁTH ALEXANDRA

a Naf!gyelj (nagyatádi fiatalok) Strand Sport Beach napján, 
ahol a négy fős strandröplabda csapatunk a 2. helyet zsebelte 
be. Az atádi fiatalokkal egyesületünk jó kapcsolatot ápol. 
Fiataljaink/régebbi tagjaink is segítettek a Nagybajom 
imázsfilm leforgatásában, amit egy profi stáb készített.   Idén 
októberben a VII. Töklámpás kiállítást rendezte meg az egye-
sületünk, ami már hagyomány. A rossz idő ellenére is szép 

számmal érkeztek kifaragott tökkel a versenyzők. Ilyenkor az 
érkezőket meleg teával és sült tökkel várjuk. 
Bízunk benne, hogy jövőre sokkal produktívabb lehet a közös-
ségünk, és nem árnyékolja be az évet a vírusveszély!

Jövőre is ExtremeMan triatlonisták  
tekernek Nagybajomon keresztül

A Nagyatádi ExtremeMan idén először hozta el Nagybajom-
ba a triatlonverseny kerékpáros útvonalát. A szervezők arra  
kérték idén városunkat, hogy szurkolókkal buzdítsuk a Nagy-
bajomon áthaladó kerékpárosokat, akik összesen 180 km-t 
tekernek le ezen a napon, előtte egy 3,8 km-es úszással és 
utána egy maraton lefutásával.  Ekkora teljesítményhez  
emberfeletti erő kell, és a versenyzők nagyon örülnek a buz-
dításnak, amelyet az útvonalon kapnak. Városunk megtisztel-
tetésnek veszi, hogy bekapcsolódhat ebbe a rendezvénybe, 

hiszen ezáltal is a mozgást, a sport örömét népszerűsíthetjük, 
és megmutathatjuk fiataljainknak azt a kézzelfogható nem 
mindennapi sportteljesítményt, amelyet a versenyzők produ-
kálnak ezen a nyári napon. 
Jövőre 2021. augusztus 14-én érkeznek településünkre a  
versenyzők, a főtérre ekkor is szurkolást fogunk szervezni, 
amelyen reméljük minél többen részt vesznek!
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TAKÁCS KATA

Újra megtelt élettel 
a valamikor szénégetőként 

vagy Csipánéként 
ismert tanya

Kata és Tamás 2019 májusában a fővárosi 
életüket feladva útnak indultak, és meg sem 

álltak egészen Somogy megyéig, ott is az erdő 
közepéig. 2019 végén bővült ki kis családjuk 
egy pici lánnyal, Lilivel, így immár hárman 

próbálnak helyt állni ebben a csodálatos 
új világban. 

Lili mindenből kiveszi a részét, bár egyelőre inkább a főkós-
toló szerepét tölti be. Tamás vidéki gyökerekkel rendelkezik 
– a családja Borsodban foglalkozott mezőgazdasággal –, így, 
ha nem is közvetlen közelről, de nagyobb rálátása van erre az 
életmódra. Kata Budapesten született és nőtt fel. 

Nagybajom Myfarm – az ő  
szemükkel, Kata mesél
Két éve indult útjára a MyFarm Harta közösségi kert mozga-
lom, amely az ország több pontján a vegyszermentes zöld-
ségtermesztés mellett, úttörőként kezdte a heti/havi kiszál-
lításokat termékeiből.
2021-re kilenc új gazda csatlakozott ehhez a mozgalomnak 
is nevezhető kezdeményezéshez. Megláttuk, megtetszett,  
kiválasztottak minket is, így januártól nagybajomi központtal 
(Csipáné) Kaposvár és Pécs környékét látjuk el finomabbnál 
finomabb friss és vegyszermentes zöldségekkel, illetve házi 
szörpökkel.
Lehetőségünk van egy szociális intézményt ajánlani a  
MyFarm Alapítványnak, melyet mind anyagilag, mind termé-
szetesen zöldségekkel támogathatunk. Ennek a kiválasztása 
még folyamatban van.

Ízek kertje – tankert
Ha már belekezdünk egy nagyobb termőterület kialakítá- 
sába, valóra váltunk még egy nagy álmot, mely egy olyan 
hely, ahol gyerekek tanulhatják meg, mire is jó, ha az em-
bernek konyhakertje, illetve gyümölcsös kertje van. Célunk, 

hogy a hagyományos ízek mellett saját fantáziájukat és ízér-
zéküket használva infúziós, azaz a hagyományos ízekbe oltott 
újdonságokat és innovatív kombinációkat találhassanak ki. A 
feladatok közé fog tartozni a termények feldolgozása mellett 
a növények ápolása és szüretelése is. Nyáron indulnak majd 
napközis táborok a helyi gyerekeknek. 8-18 éves kor között 
egyéni, csoportos, sőt iskolai kereteken belül is szívesen  
látunk bárkit. 

Hontalan állatok ideiglenes  
otthona
2020 nyarától folyamatosan érkeznek hozzánk otthonukat, 
gazdájukat elvesztő, balesetes, illetve viselkedési problémás 
állatok. Hivatásunkká vált ezeknek az állatoknak visszaadni 
a testi, lelki egészségüket, illetve igyekszünk megfelelő  
szocializációval kiküszöbölni az esetleges problémákat. Eddig 
saját lakásunk, illetve melléképületeink szeparált részeiben 
próbáltuk megoldani az elhelyezésüket, de ez egyre nagyobb 
kihívást jelentett.
2020 őszén Nagybajom Város Önkormányzatának segít- 
ségével a területünkön található „hodály” megtisztulhatott 
a sok év alatt felgyűlt hulladéktól, így új hivatást kaphatott  
az épület. Itt kerülhet sor 5 nagyobb méretű kennel kialakí-
tására, illetve kifutóra, hogy mentett állataink az itt eltöltött 
időt a legnagyobb kényelemben tölthessék. 
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ZÖLDHULLADÉK  
minden, amit 

tudni kell

Nagybajomi  
zöldhulladék-gyűjtés 2021 

Mivel januártól az új törvény értelmében sem avart, 
sem kerti hulladékot nem lehet égetni sehol az  
országban, ezért a zöldhulladék kezeléséhez szeret-
nénk segítséget nyújtani. 
Értesítjük Önöket, hogy a Kaposvári Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. a 2021. évben a zöldhulladék-gyűj-
tést házhoz menő rendszer keretein belül valósítja meg 
Nagybajomban is. 

Hogyan kérhetem a zöldhulladék 
elszállítását?
A KHG ügyfelei, egy egyszerű regisztráció után, 
ingyenesen igénybe vehetik a zöldhulladék elszállítását! 

1. Papír alapú regisztráció
Regisztrációjukat írásban tehetik meg, többek között az 
Nagybajom Város Önkormányzatánál elhelyezett forma-

nyomtatványon is, amelyet önkormányzatunk összegyűjt és 
minden hónapban a megadott határidőig eljuttat a KHG Non-
profit Kft-nek! 

2. Online ügyintézés
Elektronikusan a következő honlapról is letölthető a nyomtat-
vány: www.nagybajom.hu 
A www.khg.hu honlapról január 1-től elérhető lesz egy jelent-
kezési felület!

3. Elektronikus vagy postai levél küldése
A zoldhulladek@khg.hu e-mail címre, vagy a 7400 Kaposvár, 
Pf.:136. postai címre. A regisztráció kizárólag a fent megjelölt 
módokon, a következő adatok megadásával, azok határidőn 
belüli megküldésével érvényes: 
• név,
• cím (település, utca, házszám).

A következő táblázat alapján várjuk regisztrációjukat 
akár személyesen Nagybajom Város Önkormányza- 

tánál akár online, e-mailben, postai levélben: 

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ MEGHIRDETETT IDŐPONT

2021. január – csak fenyőfa  2021. január 6. 2021. január 15 és 29.

2021. április  2021. március 20. 2021. április 9 és 23.

2021. május 2021. április 20. 2021. május 7 és 21.

2021. június 2021. május 20. 2021. június 11 és 25.

2021. július 2021. június 20. 2021. július 9 és 23.

2021. augusztus 2021. július 20. 2021. augusztus 6 és 19.

2021. szeptember 2021. augusztus 20. 2021. szeptember 03 és 17.

2021. október 2021. szeptember 20. 2021. október 08 és 22.

2021. november 2021. október 20. 2021. november 12 és 26.
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HÉTFŐ ZÁRVA

KEDD ZÁRVA

SZERDA 8.00 - 19.00

CSÜTÖRTÖK ZÁRVA

PÉNTEK 8.00 - 13.00

SZOMBAT 8.00 - 12.00

VASÁRNAP ZÁRVA

Felhívjuk figyelmüket, hogy egész évre kérhetik a zöldhulladék-szállítást! Az igénylés során kérjük 
megjelölni, mely hónapokra vonatkozóan szeretnék a szolgáltatást igénybe venni. 

Kérjük, amennyiben az előre beregisztrált időpontokban mégsem kívánja kihelyezni zöldhulladékát, 
szíveskedjen ezt a KHG Nonprofit Kft. részére jelezni. Amennyiben ezt egymás után 2 alaklommal nem 

teszi meg, és nem helyez ki zöldhulladékot, úgy előzetes értesítés nélkül a további jelentkezések  
automatikusan törlésre kerülnek a KHG rendszerében.

Mi szállítható el?
A megjelölt napon zöldhulladék-szállítás keretein belül kizá-
rólag a kertekben, udvarokban, konyhában keletkező növényi 
szerves hulladékok elszállítása történik.

Hogyan készítsük elő a 
szállítást?
A zöldhulladékok esetében faágakat, fanyesedéket, fűkaszá-
lékot, vágott virágokat, faleveleket kizárólag ép és zárt zsák-
ban (maximum 120 literes) vagy kötegelve (maximum 150 cm 
hosszú és maximum 7-10 cm vastagságig) szállítják el. 
TILOS kihelyezni: gyökérzetet, tuskót, vastag ágakat/tör-
zseket, földet! Alkalmanként maximum 10 zsákot/10 köteget  
helyezhetnek ki!
Minden lakos maga gondoskodik a zsákokról, ez bármilyen 
zsák lehet, de maximum 120 literes űrméretű.
Kérjük Önöket, hogy a zöldhulladékot a szállítási napot  
megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reggel 5:00 órá-
ig helyezzék ki ingatlanjaik elé a hulladékgyűjtő járat útvona-
lába az úttest szélére, a forgalmat nem akadályozó módon, 
úgy, hogy a begyűjtés akadályba ne ütközzön. A gyűjtés költ-
ségét a KHG állja.
A fent írt módtól eltérően vagy bármilyen más hulladékkal 
(kommunális, szelektív stb.) szennyezett zöldhulladékot a 
szolgáltató nem szállítja el. A begyűjtőjárat adott utcában 
történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a nem meg-
felelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, 
ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és  
felelőssége.
Kérjük Önöket, hogy városunk rendezett utcaképéhez Önök 
is járuljanak hozzá oly módon, hogy a zöldhulladékot, a for-
galmat nem akadályozó módon, a már említett időszakban: 
a szállítási nap előtti napon 17 órától, legkésőbb a megjelölt 
napon reggel 5 óráig szíveskednek kihelyezni az ingatlanjaik 
elé! Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
A meghatározott időszakon kívül közterületre kihelye-
zett zöldhulladék engedély nélküli közterület használatnak  
minősül, szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Mit tehetünk a kerti zöldhul-
ladékkal? 
A lakosság figyelmébe 3 lehetőséget ajánlunk, amellyel  
környezetkímélő módon, a törvényi előírásokat betartva  
kezelhetik zöldhulladékukat:

• Hulladékudvarba történő elszállítással (saját járművel).
• KHG-vel történő elszállítás a fent leírt módon (regisztráci-

óval) a fent leírtak szerint.
• Komposztálással otthon.

Hulladékudvar 
A zöldhulladék ingyenesen leadható a nagybajomi 
hulladékudvarban is!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék lakossági meny-
nyiségben egész évben térítésmentesen leadható a lakosság 
részéről a lakossági hulladékudvarban. Kérjük, amennyiben 
nem komposztálnak, vagy nem veszik igénybe az elszállít- 
tatást, akkor éljenek a lehetőséggel, és használják a hulla- 
dékudvart! 
Leadható: Ágak (maximum 7-10 cm vastagságúak és 150 cm 
hosszúak lehetnek) fanyesedék, falevél, fűkaszálék, vágott 
virágok. Alkalmanként maximum 1 utánfutó (kb. 1m3) meny-
nyiségben. Ahogy fent írtuk, tuskók, gyökérzetek és vastag 
ágak/törzsek leadására nincs lehetőség!
A nagybajomi hulladékudvar a 6619-es számú Kutas felé veze- 
tő út mellett található.
A hulladékudvarban elsősorban a háztartásban elkülöní-
tetten gyűjtött másodnyersanyagok, így papír-, műanyag-,  
fém-, üveg-, és zöldhulladékok adhatók le. Lehetőség van  
továbbá a lakossági veszélyes hulladékok (szárazelem, akku-
mulátor, elektronikai berendezés, fénycső, izzó, fáradt olaj 
stb.) háztartási mennyiségű térítésmentes beszállítására 
azon lakosok részére, akik nem rendelkeznek közszolgáltatói 
díjhátralékkal. 
A hulladékudvart kizárólag a lakosság veheti igénybe.

NAGYBAJOMI HULLADÉKUDVAR 
NYITVATARTÁSI IDEJE: 

Ünnepi nyitvatartás:
2020.12.24.-2021.01.01.: ZÁRVA
2021.01.02.: 8.00-12.00

Hulladékudvar elérhetősége.:  
+36-30-185-1970;  e-mail: kaposvar@khg.hu
Ügyfélszolgálat: +36-82-310-000
Tűz esetén értesítendő: Fehér Roland +36-30-185-1970
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PIRKA MÁTYÁS
polgármester 

Komposztáljunk otthon!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Társaság további 
komposztládákat tud díjmentesen biztosítani az 
igénylők részére, mellyel saját felhasználásra érté-
kes komposzt készíthető. Ezzel a megoldással együtt  
tehermentesíthetjük környezetünket. 

Hogyan juthatunk  
komposztládához? 
Akkor is át lehet még venni maximum további 2 db kom- 
posztládát, ha korábban már vett át 1 db ládát. 
Ebben az esetben a felmerülő igényével kérjük, forduljon  
bizalommal a KHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához az 
alábbi elérhetőségek egyikén:
Telefonszám: +36-82/310-000
E-mail cím: info@khg.hu, ugyfelszolgalat@khg.hu 
Személyesen: Ügyfélszolgálat címe: 7400 Kaposvár, Áchim 
András u. 2. (Corso Irodaház)
Nyitvatartás: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:30-14:30 óráig, 
csüt.: 8:00-20:00 óráig
(A vírushelyzet miatt a nyitvatartási idő változhat. Kérjük, az 
aktuális nyitvatartásról a fenti telefonszámon szíveskedjenek 
előzetesen érdeklődni!)

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
által biztosított komposztláda használata egyszerű: 

• A fekete szín elősegíti a nap melegének jobb arányú hasz-
nosítását, és gyorsítja a komposztálás folyamatát. 

• A ládába kerülő szerves anyagokat célszerű felaprítani, 
mert így azok nagyobb felületen érintkeznek a levegővel, 
a lebomlási folyamat gyorsabb. 

• A korhadási folyamatot meggyorsíthatjuk a komposzt 
anyag átforgatásával, levegőhöz juttatásával. 

• Fontos a megfelelő nedvességtartalom és a minél többféle 
alapanyag használata is. 

• A friss, 4-6 hónapos komposzt a talaj felszínén használható 
fák, cserjék őszi betakarására; az érett 8-12 hónapos kom-
poszt kiváló talajjavító, cserepes növények, veteményesek 
földjének fontos alapanyaga.

A KHG munkatársaival közösen igyekeztünk minden lényeges 
információt összegyűjteni a zöldhulladék kezelésével kapcso-
latban. Kollégáimmal együtt, bízunk benne, hogy hasznos 
volt! Amennyiben további kérdéseik merülnének fel a témá-
val kapcsolatban, úgy kérjük, keressenek bennünket vagy  
a KGH-t elérhetőségeinken! 

Óvjuk és védjük együtt 
környezetünket! 
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Nagybajom 
kérdőív – kiértékelés 

A tavasz folyamán a kényszerű bezártság időszakában egy 28 kérdésből álló kérdőíven keresztül voltunk kíván-
csiak a 15. életévüket betöltött nagybajomiak és Nagybajomhoz kötődők véleményére. 

Fontos kérdésekre kaptunk visszajelzéseket, amelyet szeret-
nénk városunk jövőképének, településfejlesztési célkitűzései- 
nek alakításában figyelembe venni. A kérdőívet kitöltők szá-
ma 254 fő volt, amit várakozáson felüli eredménynek tartunk.
Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan megosztották velünk 
gondolataikat! A válaszok kiértékelését és feldolgozását 
elvégeztük.
Összesen 254-en töltötték ki a Nagybajomról szóló kérdőívet. 
A kitöltők 88%-a Nagybajomban él, 12%-ának pedig más kö-
tődése van településünkhöz. 

A kitöltők 62%-a volt nő, és csak 38%-a férfi. 

Az életkor szerinti megoszlás alapján elmondható, hogy a vá-
laszadók minden megkérdezett korcsoportot reprezentálnak. 
A legtöbben, ahogy a lenti diagramból is látszik, a 30-45 éves 
korosztályból töltötték ki a kérdőívet. A 15-19 éves korosztály 
viszonylag inaktív volt, összesen 20 fő válaszolt ebből a korcso- 
portból. A 65 év felettiek alacsonyabb részvételi arányában 
szerepet játszhatott, hogy az idős korosztály kevésbé aktív az 
interneten, a személyes felkeresés pedig kerülendő volt. 

Mi a kötődése Nagybajomhoz? 

A kérdésre adott válaszokból kiderült, hogy a legtöbbjüknek a 
kötődést az itt élés jelenti, de van, akinek innen származnak a 
szülei; vannak, akik iskolába jártak ide; van, aki itt dolgozik, de 
máshol él. Néhányuknak a nagyszülei éltek itt, így gyerekko-
rukban itt nyaraltak. Válaszolt olyan is, aki 25 évesen külföld-
re került, vagy baráti kötődése van Nagybajomhoz. Van, aki 
szülési szabadságra költözött haza a családjához, és örömmel 
maradna, ha lenne számára megfelelő munkahely. 
A válaszadók a társadalom széles spektrumát lefedik az isko-
lai végzettség tekintetében. A legnagyobb arányban az érett-
ségizettek válaszoltak. 

A felmérésben résztvevők legnagyobb aránya alkalmazott-
ként vagy a közszférában dolgozik.

Foglalkozás szerinti megoszlás Arány

Alkalmazott 30 %

Közalkalmazott, köztisztviselő 24 %

Nyugdíjas 19 %

Tanuló 10 %

Vállalkozó 7,5 %

GYES/GYED 7,5 %

Nem dolgozik, vagy álláskereső 5 %

Közfoglalkoztatott 1 %
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A kitöltők életkor szerinti megoszlása.

A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása

 8 általános 13%

 Szakmunkás 21%

 Érettségi 34%

	 Főiskola	 22%

 Egyetem 9%

 Egyéb 1%



A Milyen érzésekkel gondol Nagybajomra?

Erre a kérdésre a legtöbb válaszadó pozitív visszajelzést adott. 
Az itt élők 6%-a nem szeret itt lakni.

Milyen érzésekkel gondol Nagybajomra? Arány

Jó érzéssel, szeretem. 34 %

Egész jó itt élni (de lenne ötletem, mivel 
kellene/lehetne élhetőbbé tenni). 43 %

Közömbösen. 14 %

Keveset vagyok itthon, vidéken dolgozom/tanu-
lok, mindegy mi történik. 3 %

Rossz érzéssel, nem szeretek itt lakni. 6 %

A Miért szeret Nagybajomban élni?

kérdésnél több válaszlehetőséget is meg lehetett adni. A leg-
több válasz a családi kötődéshez kapcsolódóan érkezett, de  
a természet közelsége, a munkahely és a jó közösségi élet is 
fontos helyet képviselnek. 

Miért szeret Nagybajomban élni? Arány

Mert itt születtem, itt él a családom. 54 %

A természeti környezet közelsége miatt. 34 %

Mert itt alapítottam családot. 27 %

Mert itt van a munkám, megélhetési 
lehetőségem. 3 %

Mert szeretem a vidéki életet, jó a közösség. 26 %

Mert tagja vagyok egy jó közösségnek. 14 %

A következő három feltett kérdés egymásra épült, a rájuk 
adott válaszok egymást erősítik. Ezeket egyben értékeljük ki. 
• Ha módjában állna, min változtatna Nagybajomban? 
• Ön szerint, milyen fejlesztés illik leginkább Nagybajom 

jövőképébe?
• Mi az, ami véleménye szerint a településkép szempontjá-

ból javítandó, ami úgy és ott nem jó, ahogy van?
Mindhárom kérdésre (és további kérdésekre is) a szabad vá-
laszadás lehetőségét adtuk, azért, mert befolyásolás nélkül 
szerettük volna megtudni, hogy a nagybajomiak mit tartanak 
fontosnak településükről. A legtöbben az utak és járdák állapo-
tán javítanának, valamint tisztább és rendezettebb utcaképet 
szeretnének. Ehhez kapcsolódik a 18. sorszámú kérdés: Mi az, 
amit Ön személyesen kész tenni környezetében a települési 
problémák megoldása érdekében? A válaszokból egyértel-
műen kiderül, hogy sokan önkéntesen is készek tenni a kör-
nyezetéért. A szemétszedés, az utcarendezés, a faültetés, a 
virágosítás és a közös társadalmi megmozdulás mind százon 
felüli megjelölést kapott a szelektív hulladékgyűjtés mellett. 
A Min változtatna? kérdésnél maradva megállapítottuk, hogy 
az utak és járdák javítása után a második legtöbb megjelö-
lést egy új kereskedelmi üzlet megnyitásának az igénye kap-
ta (Aldi, Lidl, Penny, Spar vagy Tesco), amely bővítené a he-

lyi vásárlási lehetőségeket. Fajsúlyos szerepet kapott még a  
válaszok között a munkalehetőségek bővítése, valamint a  
fürdő újra megnyitása vagy hasznosítása. 
Hangsúlyos az igény egy olyan park kialakítására is, amelyben 
kisgyermekes családok igényeit kielégítő játszótér is található. 
A romos épületek, az elhanyagolt ingatlanok, a rendezetlen 
porták állapotán sok válaszadó szerint javítani kell. A kóbor-
kutyák, a szemetelés, a központi kereskedelmi egységek  
arculata, a járdát elfoglaló kocsmázók is említésre kerültek  
a válaszokban. 
Az árkok karbantartására vonatkozó javaslatokat is megfogal-
maztak, de felmerültek az állattartás és a közösségi együtt-
élés szabályaival (pl. csendháborítás) kapcsolatos problémák 
is. Többen szeretnék, ha az oktatás feltételei javulnának.  
Sokan örülnének egy olyan vendéglőnek, amely egész éven 
át és egész nap fogadja a vendégeket. Egy kulturált központi 
buszváró kialakítása is többszörösen előkerült a válaszok kö-
zött, mint ahogy a központban található kocsma megszünte-
tése, illetve a közfoglalkoztatás hatékonyabbá tétele is. Kívánt 
cél a vízminőség javítása is. 

Mi az a 3 dolog, amit legkevésbé szeret Nagybajomban? 

Erre a kérdésre a legtöbb válaszadó az itt élő embereket je-
lölte meg különböző minőségben. Ezt követően az utak, épü-
letek, közterek, állapota jelent meg. Említésre kerültek még  
a vendéglátóipari egységek, a polgármester, az oktatás, a  
programok, a sport, az egészségügy, a kóbor kutyák, a  
szolgáltatások, a közösségi élmény hiánya, és van, akinek 
semmi nem tetszik.  

Mi az a 3 dolog, amit legjobban szeret Nagybajomban! 

A beérkezett válaszokból az első helyet a csend, nyugalom, 
család, barátok, kötődés foglalja el. A második legjobban  
szeretett tényező a körülöttünk lévő természet (halastó, erdő 
és természet közelsége, sportolási lehetőségek stb.). A pozitív 
dolgokban nagy szerepe van a munkahelyeknek, szolgálta-
tásoknak, valamint a közösségeknek és a rendezvényeknek.  
Összesen 19 válaszadó írta, hogy nem szeret itt semmit. 

Ön szerint, milyen fejlesztés illik leginkább
Nagybajom jövőképébe? 

A válaszokat itt is fő témakörökre bontottuk. Ahogy az előb-
biekben is látható volt, itt is az utcák és az utcakép, új keres-
kedelmi üzlet megnyitásának igénye, a fürdő hasznosítása, a 
munkahelyteremtés, idősek otthona létesítése és a turizmus 
fellendítésére törekvő fejlesztések azok, amelyek a legfonto-
sabbak a kérdőívet kitöltők számára. A válaszok között konk-
rét ötleteket is olvashattunk, mint például a helyi termelők, 
vállalkozók termékeinek/szolgáltatásának népszerűsítése,  
helyi piac létrehozása vagy termálvizes fűtés kialakítása. 
Kiemeljük, hogy maga a jövőkép megléte, annak felvázolá- 
sa – különösen a fiatalok számára – mennyire fontos a hosszú-
távú tervezéshez. Az erre vonatkozó leírt vélemények is meg-
erősítik törekvéseinket, amely szerint a közösség fejlesztésén 
keresztül a Nagybajomhoz kötődést erősíteni, elmélyíteni szük-
séges, hogy érzelmi szálak alakuljanak ki a fiatalokban városuk 
iránt. Ennek érdekében az önkormányzat mellett az intézmé-
nyeknek és a civil szervezeteknek is partnerként kell egymásra 
tekinteniük. Célul kell kitűznünk, és közösen kell tennünk érte, 
hogy minél több fiatal itt telepedjen le, itt alapítson családot.
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PIRKA MÁTYÁS
polgármester 

Ön szerint milyen hangulatú város Nagybajom? 

Tervezi Nagybajom elhagyását?

A legtöbben nem tervezik, mert szeretnek itt élni. Vannak, 
akik a munkahelyük miatt máshová költöztek, pedig szívesen 
élnének Nagybajomban.

Tervezi Nagybajom elhagyását? Arány

Nem, mert szeretek itt élni. 40 %

Nem, máshol sem lenne jobb. 22 %

Igen, ha máshol megfelelő munkát és lakást 
találok. 18 %

Igen, mindenképpen. 10 %

Milyen forrásokból szeret értesülni a hírekről?

Ennél a kérdésnél több válaszlehetőség is volt.

Milyen forrásokból szeret értesülni 
a hírekről? Arány

Országos sugárzású TV adókat nézek. 37 %

Országos sugárzású rádiókat hallgatok. 17 %

Országos vagy megyei terjesztésű  
újságot olvasok. 11 %

Internetről. 79 %

Helyi internetes oldalakról (Nagybajom Figyelő, 
városi Facebook-oldal). 63 %

A legtöbb értesülést környezetemtől, 
szóban kapom. 22 %

Mi a véleménye a nagybajomi rendezvényekről?  
Melyeket tartja a legjobbaknak/legfontosabbaknak?

A legfontosabbnak egyértelműen a városnapot és az ünnepi 
megemlékezéseket tartják a válaszadók. A városnap színvona-
lasabbá, tartalmasabbá tétele általános elvárás. Az éves szín-
házi előadások is népszerűek. A városnap mellett az ifjúsági 
egyesület rendezvényei is fontos szerepet kaptak a válaszok-
ban (pl. 24 órás vetélkedő, Töklámpás kiállítás, családi nap).

Ha vendégként érkezne Nagybajomba, mit ajánlana 
programnak? 

Azokat a kategóriákat emeljük ki, amelyek markánsan meg-
jelennek a válaszokban. A legtöbben a természeti értékekhez 
kapcsolódó programot ajánlanának vendégeiknek. A halastó, 
a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet élővilága, a környező  
erdők, az erdei kisvasút mind megjelent a válaszokban. A  
múzeumot, a városközpontot és a régi épületeket is sokan 
ajánlanák. 25 válaszadó semmit nem tudna ajánlani. 

Egyetért-e azzal, hogy munkaszüneti napokon (vasár-
nap és a törvényben meghatározott ünnepnapokon) 
korlátozzuk a nagy zajjal járó otthoni tevékenységeket 
(pl. fűnyírás, fűrészelés, flexelés, zene stb.)?

A válaszolók fele nem ért egyet, másik fele pedig egyetért 
vele, így a közösségi együttélés szabályozásánál köztes meg-
oldásra kell törekedni. 

Melyik a kedvenc helye Nagybajomban?

A saját otthon, a halastó, a környező természet, a középüle-
tek és a közterek jelentik a válaszadók kedvenc helyeinek a  
többségét. 

Ha lenne rá lehetősége, melyik utcában venne ingatlant?

Sokan írták, hogy nem költöznének el onnan, ahol laknak. A 
legnépszerűbb utcák a Kossuth, a Fő, a Csokonai és az Iskola 
köz utcái voltak. 

Véleménye szerint mi a legnagyobb értéke Nagybajomnak? 
Ön szerint mi teszi Nagybajomot egyedivé? 

A kérdésekre adott válaszok egymást erősítik. A válaszokban 
a legnagyobb szerepet ezek kapták: a természeti értékek, a 
fürdő, a közösség, a szellemi értékek és a múlt, a múzeum, 
az épületek, az elhelyezkedés és a munkahelyek. A gólyák és  
a Nagybajom története című könyv is megjelent a válaszok 
közt. Negatív válaszból is szép számmal érkezett. 

Mik azok a települési karakterjegyek, amelyek fontosak 
az Ön számára? 

A válaszokat 4 kategóriában állítottuk sorrendbe: 1. Épüle-
tek, közterek (régi kastélyépületek, templomok, középületek,  
városháza, sportpálya, temető, szobrok, sétány, torony); 2. 
Természeti környezet; 3. Személyes kötődés, család, otthon; 
4. Nincs ilyen.

Az egyéb ötlet, javaslat kérdésre adott válaszokban a ko-
rábban már ismertetett fő témák újra megjelennek. Néhány  
újdonságot emelünk ki, mint a zöldhulladék elszállítása és az 
égetés betiltása, vagy az újragondolt közterületi virágosítás, 
dísznövénytermesztés; állatmenhely létesítése; városi arculat 
megjelenése ünnepek alkalmával. Van, aki szerint kizárólag a 
polgármester és a testület feladata megtalálni a kérdésekre a 
válaszokat. 

Köszönjük szépen, hogy elmondták véleményüket, észrevéte-
leiket, kritikáikat és építő javaslataikat, amelyek fontosak és 
hasznosak számunkra a közösségi jövőtervezéshez! 
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Milyen hangulatú város Nagybajom?
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ADVENTI,
KARÁCSONYI GONDOLATOK

HOL VAN ISTEN?
GONDOLATOK KORONAVÍRUS IDEJÉN

KORONAVÍRUS
JÁRVÁNYRÓL
DR. ANTAL LÁSZLÓ

ZÖLDHULLADÉK 
MINDEN, AMIT TUDNI KELL

Ady Endre 

A JÉZUSKA 
TISZTELETÉRE

A született Jézus,
Ez igézetes gyermek,

Áldja meg azokat,
Kik a szívünkbe vernek

Mérges szuronyokat.
Áldassanak bennünk

A kifeslett vér-rózsák:
Bánat, kín, szenvedés,
Mert Jézus volt a Jóság

S a nagy, szent türelem.
Csengessünk csengőkkel,

Szeressünk szeretettel,
Örüljünk, ha sírunk,

Ha ránk tör minden ember
S ha álul bántatunk.

A született Jézus
Született így s kívánta,
Hogy ez legyen az üdv:

Minden hívság kihányva
Életünk gömbiből.


